Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrušovany
č. 3/2016
o určení výšky príspevku v materskej škole a školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo obce Hrušovany v zmysle § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5 a § 140
ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

§1
Materská škola

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej
škole je: deti od 2 – 3 rokov 10 eur
od 3 – 5 rokov 5 eur
2. Príspevok sa uhrádza do 10-teho dňa v mesiaci.
3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
4. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov,
preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy, zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku.

§2
Školská jedáleň

1. Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo:
veková kategória – do 6 rokov
desiata

0,28 €

obed

0,68 €

olovrant

0,23 €

Spolu:

1,19 €

Dospelí stravníci: 1,19 €

2. Podmienky úhrady príspevku:
a) príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vždy
do 15-teho dňa v mesiaci, a to – poštovou poukážkou
– bankovým prevodom na účet obce
b) odhlásiť resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr však v ten deň do
8,00 hod., zákonný zástupca dieťaťa odhlasuje zo stravovania svoje dieťa pri
chorobe, odchode z materskej školy a pod., za neodobratú stravu sa finančná ani
vecná náhrad neposkytuje,
c) ak sa strava odhlási 1 deň vopred, najneskôr však v ten deň do 8,00 hod. , zníži sa
o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť
v nasledujúcom období,

d) termín na úhradu stravy je najneskôr 5-ty deň v mesiaci, ak pripadne na sobotu,
nedeľu alebo sviatok, termínom na úhradu je nasledujúci pracovný deň po tomto dni.
§3
Záverečné ustanovenie

1. Pokiaľ nie je v tomto VZN podrobnejšia úprava, odkazuje sa na školský zákon, zákon
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon o financovaní škôl a školských
zariadení a na vykonávacie predpisy vydané na ich základe.
2. Toto VZN Obce Hrušovany bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Hrušovany dňa
2.12.2016 uznesením č. 181/2016
3. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Hrušovany č. 4/2008.

V Hrušovanoch dňa 2.12.2016

Ing. Jozef Benca
starosta obce

